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ETIK 

KODE ETIK 

•  Kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak 

•  Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu  

      golongan atau masyarakat tertentu 

- Suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional  tertulis yang secara tegas menyatakan 

mengenai hal baik/tidak baik, benar/tidak benar bagi suatu profesi 

 



KODE ETIK  

DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA 

Tujuan : 

● Terhindar dari masalah medikolegal 

● Pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang kompeten dan profesional 

sesuai tuntutan masyarakat 
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Menghargai martabat pasien dari sudut 

fisik, psikologis, sosiobudaya dan 

kehidupan beragamanya 
 

Tindakan medis berisiko tinggi hanya 
diberikan setelah memperoleh persetujuan 
dari pasien dan atau keluarganya secara 
tertulis (informed consent) 
 

Ad scaevola argumentum suscipiantur cum, his nullam 

contentiones ad. Vel et eripuit imperdiet, no mel facer 

ubique, vivendo lucilius pri an. Pro iusto veniam in. 

Inermis hendrerit vel cu 

Usu ei mnesarchum temporibus deterruisset, iuvaret 

indoctum consectetuer eos ut. 

Id mel nibh posse copiosae 

KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN 

Tiap perbuatan, tindakan atau nasihat medis 

hanya diberikan untuk kepentingan dan 

kebaikan pasien 
 

Tiap perbuatan, tindakan dan nasihat medis 

hanya diberikan setelah diterangkan secara jelas 

maksud, tujuan, cara dan dampaknya serta 

dimengerti (information of consent) 
 



POPULASI KHUSUS 

. 

 

Populasi khusus yang menjadi perhatian aspek etiknya; 

• Orang terlantar 

• Tahanan 

• Militer 

• Anak remaja ------- -terdapat kerentanan untuk mendapatkan perawatan 

dan/penanganan adekuat untuk diri mereka sendiri serta membuat keputusan 

dan pilihan terhadap kondisi kesehatan mereka 

• Dll 



GANGGUAN JIWA 

. 

 

Adanya pola perilaku dan psikologis yang secara klinis bermakna dan 

secara khas berkaitan dengan gejala yang menimbulkan suatu penderitaan 

(distress) maupun hendaya (disability) pada berbagai fungsi sosial, peran, 

penggunaan waktu luang dan perawatan diri. 

 



MAHASISWA 

. 

 

• Sebutan bagi orang yang menempuh pendidikan tinggi di sebuah 

perguruan tinggi ( Sekolah tinggi, Akademi, Universitas) 

• Usia 17- 25 th  (S1) 

• Sebagian kecil katagori remaja dan mayoritas dewasa muda 

 

 



MAHASISWA 

. 

 

• Masih belum mandiri 

• Universitas memiliki tanggung jawab terhadap mahasiswa dan 

hubungannya dengan mahasiswa lain 

• Berdasarkan umur termasuk dewasa sehingga mampu bertanggung 

jawab secara hukum 

 

 



KARAKTERISTIK MAHASISWA YG DATANG BEROBAT 

. 

 

• Kost 

• Datang sendirian/diantar teman atau pacar 

• Tak mau penyakitnya diketahui orang lain ( tu orang tua) 

• Keterbatasan finansial 

• BPJS tidak bisa digunakan 

 



KASUS PSIKIATRI PADA  MAHASISWA  

. 

 

• Depresi 

• Cemas 

• Insomnia 

• Gangguan jiwa berat 

• Suicide 

 



PRIORITAS KESELAMATAN 

PASIEN 

KONDISI YANG MEMBAHAYAKAN 

•  Rawat Inap? 

•  Rawat Jalan? 

● Keinginan bunuh diri yang persisten 

● Depresi dengan gambaran psikotik 

● Rapid cycling  dengan perilaku yang impulsif dan iritabilitas 

 



. 

 

• Menilai kapasitas pasien untuk pilihan rawat jalan penting (ditanyakan 

apakah yang akan dilakukan bila terjadi stressor baru) 

• Kepastian pasien mau menceritakan pada orang lain bila terjadi stessor 

baru 

• Daya dukung dari lingkungan?   orang tua? Teman kost? Induk semang? 

 



. 

 

• Mahasiswa sering menjaga kerahasiaan pengobatannya. Meskipun 

secara klinis ada indikasi  dan secara hukum diperbolehkan membuka 

kerahasiaannya,  hal ini akan mengganggu hubungan kepercayaan dokter 

pasien  yang berisiko pada kepatuhan pengobatan 

• Sejak awal pengobatan sangat penting diinformasikan bahwa pada 

kondisi yang membahayakan dokter harus memberitahukan pada orang 

tua 

 



PERMASALAHAN 

 

 

• Bagaimana pengawasan pengobatannya? 

• Penyalahgunaan obat?? Golongan benzodiazepin 

• Kelanjutan pengobatan? Pengobatan bersifat jangka panjang 

• Biaya pengobatan? 

• Seringkali menghentikan pengobatan jika kondisi sudah membaik 

• Kelanjutan studi 

 

 



PENTING!!! 

. 

 

• Kasus psikiatri pada mahasiswa usia remaja yang mendapatkan 

pengobatan harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali 

serta ‘ control release information” 

• Kasus-kasus  psikiatri pada mahasiswa /dewasa yang membutuhkan 

membuka kerahasiaan pasien sering menjadi dilema 

 

 



. 

 

• Pada kasus-kasus yang membahayakan keselamatan bila perlu menghubungi 

keluarga/wali meski pasien menolak 

• Perlu edukasi  pada pasien dan keluarga tentang resiko-resiko yang mungkin timbul 

• Bila menolak, tanda tangan penolakan untuk menghindari tuntutan hukum 



That’s all. Thank you!  


